















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	سلم الوصول إلى طبقات الفحول
	الجزء الرابع
	القسم الثاني في ترتيب الأنساب والكنى والألقاب
	باب الألف
	[فصل. . .]
	5543 - الإباضية: قوم من الخوارج، ينسبون إلى عبد الله بن إباض التميمي
	5544 - الإبراهيمي: إلى إبراهيم جد عبد الله بن عطاء الخباز
	5545 - أحمد بن إبراهيم الأصفهاني
	5546 - الوزير أبو القاسم أحمد بن علي
	5547 - الابريسمي: إلى ابريسم إليه أحمد بن محمد بن عبد الجليل
	5548 - وأبو الخير إلياس بن غازي الإبري
	5549 - وعمر بن منصور
	5550 - والكمال محمد بن أبي الفضل محمد بن عبد الخالق البغدادي بن الابري الحنفي
	5551 - محمد بن يحيى بن زياد شيخ الطبراني
	5552 - أبو طاهر الحسين بن عامر المقرئ. آبل الزيت بالأردن
	5553 - شيبان بن فروخ
	5554 - ومحمد بن وهب
	5555 - وأحمد بن محمد بن بكر
	5556 - وعبد الرحيم بن إبراهيم بن حجاج

	فصل فيمن عرف بابن فلان
	5557 - ابن الإبري: محمد بن محمد بن عبد الخالق الحنفي
	5558 - ابن ابش: محركة محمد
	5559 - وعلي ابنا الحسن بن أبش الصنعاني، من المحدثين
	5560 - ابن ابة: عرف به إبراهيم بن محمد بن فيره الاصبهاني الطيان
	5561 - ابن ابي: محمد بن يعقوب بن ابي
	5562 - أبي بلال: أبو القاسم زيد بن علي بن أحمد بن أبي بلال الكوفي
	5563 - ابن أبي الغائب: عبد الله المحدث
	5564 - ابن أبي أويس: إسمعيل بن عبد الله [بن عبد الله بن أويس بن أبي عامر] الأصبحي ابن أخت الإمام مالك
	5565 - وأبو بكر محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي جمرة المقرئ
	5566 - أبي الحديد: بالمهملتين محمد بن علي بن الحسين
	5567 - وابنه محمد
	5568 - ابن أبي الحرم: مكي بن أحمد
	5569 - ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد عبيد المشهور
	5570 - وإبراهيم بن علي
	5571 - ابن أب دؤاد: كرواة، أحمد بن فرح القاضي
	5572 - ابن أبي ذهل: محمد بن العباس بن أحمد الحافظ
	5573 - ابن أبي الرعد: محمد بن عبيد الله بن أحمد
	5574 - وابنه محمد
	5575 - ابن أبي الزناد: وأبو القاسم عبد الله بن ذكوان المدني
	5576 - ابن أبي سعيد: أبو بكر الحنفي
	5577 - ابن أبي شجاع: محمد
	5578 - ابن أبي الشوارب: القاضي أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله القرشي الأموي
	5579 - ابن أبي شيبة: محمد بن إبراهيم بن عثمان
	5580 - وإبراهيم بن عبد الله بن محمد
	5581 - وأبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد
	5582 - ابن أبي عاصم: أحمد بن عمرو بن الضحاك الحافظ
	5583 - ابن أبي العافية: محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز الأندلسي
	5584 - ابن أبي عدي: هو أبو عمرو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري
	5585 - ابن أبي عقامة: عبد الله بن محمد بن علي
	5586 - ابن أبي العنبس: إبراهيم بن إسحق
	5587 - ابن أبي العوام: أحمد بن محمد بن عبد الله
	5588 - ابن أبي العوجا: هو عبد الكريم خال معن بن زائدة
	5589 - ابن أبي عون: [محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني النسوي أبو جعفر
	5590 - ابن أبي فديك: هو محمد بن إسمعيل بن مسلم الديلي
	5591 - ابن أبي الفوارس: محمد بن أحمد بن محمد الحافظ
	5592 - ابن أبي كبة: أبو نصر الفتح بن يوسف المرسي المقرئ
	5593 - ان أبي الكرم: أحمد بن محمد بن هبة الله الواسطي
	5594 - والقاضي نور الدين محمد بن عبد الرحمن السنجاري
	5595 - ابن أبي اللطيف: هو الشيخ رضي الدين محمد بن يوسف القدسي
	5596 - ومحمد بن عبد الرحمن
	5597 - ابن أبي محذورة: إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك
	5598 - ابن أبي مريم: هو أبو بكر سعيد بن الحكم أبي مريم بن محمد بن سالم الجمحي، مات
	5599 - ابن أبي مسلم: أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران الفرضي المقرئ
	5600 - أبي مليكة: عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان المكي الأحول
	5601 - ابن أبي موسى: محمد بن عيسى [بن أبي موسى البغدادي الفقيه الحنفي
	5602 - ابن أبي وداعة: الحارث
	5603 - أبي ورد: محمد
	5604 - وأحمد
	5605 - ابن الأبيض: محمد بن يوسف بن الخضر الحنفي
	5606 - ابن أبي، كعلي: محمد بن يعقوب، محدث
	5607 - ابن أثاثة: أبو مشطح القرشي أحد البدريين
	5608 - وعلي بن محمد المؤرخ
	5609 - ابن أثير: كزبير، مغيرة بن جميل بن أثير
	5610 - ابن أجيل: كزبير، عمر
	5611 - وعثمان، ابنا أجيل محدثان
	5612 - وناعم بن أجيل تابعي
	5613 - ابن أجدا: إبراهيم بن إسمعيل
	5614 - ابن الأخضر: علي بن محمد بن محمد
	5615 - ورزق الله بن محمد بن محمد
	5616 - ابن الأخرم: محمد بن العباس بن أيوب
	5617 - وأبو الحسن محمد بن النضر الربعي
	5618 - ابن أخي العرق: أبو العباس أحمد بن يعقوب المقرئى
	5619 - ابن أدي: كسمي، تابعي
	5620 - وأدي جد لمعاذ بن جبل
	5621 - ابن أذين: كأمير، منصور
	5622 - وعلي بن الحسن
	5623 - ابن الأرقم: عمر بن عبد الله الزهري
	5624 - ابن الأزرق: عبد الله بن محمد بن عبد الوارث الفارقي
	5625 - ابن اشته: أبو بكر محمد المقرئ
	5626 - ابن أشرف: هو الشيخ عبد الله بن أشرف بن محمد المصري ثم الرومي
	5627 - ومحمد بن عبد الرحمن
	5628 - ابن اشكاب: علي
	5629 - وأخوه محمد
	5630 - أشوع: سعيد بن عمرو
	5631 - ابن لأصفر: علم الدين محمد بن النصير الحنفي
	5632 - ابن الاصفهاني: محمود بن سليمان
	5633 - الأعرابي: محمد بن زياد
	5634 - وولده أحمد المحدث
	5635 - ابن الأعلم: الراصد
	5636 - ابن الأعين: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد [بن] محمود بن الأعين [السمناني]
	5637 - وحسن بن محمد بن أعين
	5638 - ابن أغلب: إبراهيم
	5639 - ابن الأغيس: أحمد بن بشر بن التجيبي
	5640 - ابن الأفطس: سيف الدين محمد بن عبد الله التجيبي المؤرخ
	5641 - وأخواه أحمد
	5642 - وعلي
	5643 - ابن الأكفاني: محمد بن إبراهيم
	5644 - ابن إلياس: زين الدين أبو بكر الحنفي
	5645 - ابن الإمام: أحمد بن محمد بن أحمد البصروي
	5646 - وأبو عدي عبد العزيز بن علي بن محمد المقرئ
	5647 - ابن أميله: هو أبو حفص عمر بن الحسن بن مزيد المراغي
	5648 - ومحمد بن محمد بن محمد الحلبي
	5649 - ابن أمير الغرب: هو جواد بن سليمان بن غالب
	5650 - ابن أميرك: محمد، ماتان الحنفي
	5651 - ابن أميرويه: عبد الرحمن بن محمد الحنفي
	5652 - ابن أمين الدولة: إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحنفي
	5653 - وإبراهيم بن أحمد
	5654 - ابن أنو شروان: أحمد بن عبد الكريم التبريزي
	5655 - حسن بن أحمد بن حسن القاضي بمصر
	5656 - ابن انيف: قريط شاعر
	5657 - آل أهدل: بن سليمان بن عبيد بن عيسى بن علوي بن محمد بن حمحام بن عون بن موسى الكاظم
	5658 - ابن الأهدل: أبو بكر بن علي بن عمر
	5659 - ابن إياس: محمد بن أحمد بن إياس
	5660 - ابن أيان: أبو بكر أحمد بن محمد بن أيان
	5661 - ابن بابويه: علي بن محمد
	5662 - ابن الباجي: [أبو] محمد عبد الله [بن محمد بن علي] بن شريعة الحافظ
	5663 - أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي
	5664 - وحسن بن داود ابن أخي أبي الفتح
	5665 - ابن باقيا: عبد الله بن محمد بن الحسن الحنفي
	5666 - ابن باكويه: [محمد بن عبد الله بن عبيد الله الشيرازي]
	5667 - ابن بجينة: عبد الله بن مالك صحابي
	5668 - وبجينة أمه
	5669 - وابنه شمس الدين أبو عبد الله محمد
	5670 - ابن البدر: محمد بن عبد الوهاب بن يوسف الحنفي
	5671 - ابن بدران: أبو عبد الله محمد بن يعقوب الجرائدي أبو بكر
	5672 - أحمد بن علي الحلواني المقرئ
	5673 - ابن بديل: عبد الله [بن محمد، أبو بكر]
	5674 - ابن بردس: علي بن إسمعيل بن محمد البعلي
	5675 - ابن البرذون: إبراهيم
	5676 - ابن برطلة: عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله المقرئ
	5677 - ابن برة: إبراهيم بن محمد
	5678 - حسين بن عمر
	5679 - أحمد بن إبراهيم الحلبي
	5680 - بشار: أبو بكر الحسن بن علي بن بشار العلاف المقرئ
	5681 - ابن بشارة: أحمد بن محمد بن إبراهيم
	5682 - ومحمد بن النصير ويعرف بابن الأصفر
	5683 - وحسن بن أحمد بن هبة الله الفرضي
	5684 - وعمر بن عبد المنعم
	5685 - ابن بشرويه: محمد بن أحمد بن بشر الحنفي
	5686 - ابن بصيلة: مفضل بن أبي محمد بن أبي المكارم الحنفي
	5687 - ابن بطال: علي بن خلف المحدث
	5688 - ابن بطريق: [يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي الحلي الشهير بابن البطريق
	5689 - ابن بطة: بفتح الموحدة: هو عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي
	5690 - ابن البطي: أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد
	5691 - البغدادي: تقي الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي
	5692 - بقا: أبو الحجاج يوسف بن عبد الله اللخمي المقرئ
	5693 - ابن بقرة: أبو الحسين علي المعري
	5694 - ابن بكير: حسين بن أحمد عبد الله
	5695 - هو الشيخ إبراهيم
	5696 - وأحمد بن محمد بن عثمان
	5697 - ابن البواب: أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ
	5698 - ابن بويه: إبراهيم
	5699 - وعبد الله بن أحمد
	5700 - والحسن بن محمد
	5701 - ابن بويان: أبو الحسين أحمد بن جعفر بن بويان الخراساني المقرئ
	5702 - ابن البوني
	5703 - ابن بهرام: هو القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بهرام الدمشقي الشافعي
	5704 - ابن البياز: أبو الحسين يحيى بن إبراهيم بن أبي زيد اللواتي المرسي المقرئ
	5705 - ابن البيضاوي: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الحنفيون والقضاة
	5706 - ابن البيلوني: الشيخ بدر الدين محمود
	5707 - ابن توبة: أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد بن توبة المقرئ
	5708 - ابن التوقيعي [نشانجي زاده]: محمد بن رمضان
	5709 - ابن ثابت: الرازي
	5710 - ابن الثقفي: أحمد الحنفي
	5711 - ابن الثلجي: الشيخ أبو محمد عبد الحق ابن أبي مروان الأندلسي المقرئ
	5712 - ابن الجباب: أحمد بن خالد بن يزيد
	5713 - وأبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الولي بن جبارة المقدسي
	5714 - ابن الجبراني: أحمد بن هبة الله الحنفي، الجبراني
	5715 - ابن الجزار: أحمد بن إبراهيم الطبيب
	5716 - ابن جزلة: يحيى بن عيسى الطبيب
	5717 - ابن جشعم: سراقة بن مالك المدلجي
	5718 - ابن جمار: محمد بن الهيثم
	5719 - ابن جماع: بكر بن محمد الحنفي
	5720 - برهان الدين أبو إسحق
	5721 - والشيخ عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج الحموي
	5722 - ابن جملة: هو العالم جمال الدين محمود بن محمد بن إبراهيم الخطيب الدمشقي
	5723 - ابن جنادة: بضم الجيم، صحابي شاعر
	5724 - ابن الجنان: هو أبو الوليد محمد بن سعيد بن محمد بن هشام الكناني الأندلسي الشاطبي الأديب الحنفي
	5725 - ابن الجندي: سيف الدين أبو بكر عبد الله بن آيدغدي الشمسي
	5726 - ابن الجنيدي: محمد بن عمر بن محمد الحنفي
	5727 - ابن جوبر: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن جوبر الأنصاري البلنسي
	5728 - وولده أبو المظفر يوسف بن عبد الرحمن الحنبلي
	5729 - الشيخ زين الدين أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى ابن جوصا
	5730 - ابن الحاج: أحمد بن محمد الإشبيلي
	5731 - ومحمد بن عبد الله بن محمد
	5732 - والشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المصري المالكي
	5733 - ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر المالكي
	5734 - ابن الحبال: عرف به محمد بن سعيد الحنفي
	5735 - ابن حبيب: حسن بن عمر الحلبي
	5736 - وعمر بن حسن بن عمر المحدث
	5737 - وعبد الملك بن حبيب القرطبي
	5738 - والشيخ عبد القادر بن عمر الصفدي
	5739 - ابن الحجاج: حسين بن أحمد الكاتب
	5740 - ابن حبش: أبو علي الحسين بن أحمد بن محمد بن حمدان المقرئ
	5741 - ابن حجي: محمد [بن موسى بن أحمد الحسباني السعدي الدمشقي
	5742 - والشيخ الحافظ مفتي الشام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الفقيه علاء الدين حجي السعدي الشافعي
	5743 - ويحيى [بن محمد بن عمر] القاضي نجم الدين الدمشقي ثم القاهري الشافعي
	5744 - وعبيد الله بن حسن بن أحمد
	5745 - ابن حديدة: محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري الأندلسي
	5746 - ابن حرازة: محمد بن أحمد بن علي البردعي
	5747 - ابن الحرستاني: هو القاضي عماد الدين أبو الفضائل عبد الكريم، بن عبد الصمد بن محمد بن الفضل
	5748 - ابن حسنون: أبو أحمد عبد الله بن الحسين المقرئ
	5749 - حشيش: محمد بن الحسن بن يوسف أبو بكر ابن الحشيش اللخمي الكاتب الأديب
	5750 - الحصري: نصر بن محمد بن علي البغدادي
	5751 - ابن حزم: علي بن أحمد الظاهري
	5752 - وأحمد بن محمد النحوي
	5753 - وأبو يحيى إليسع بن عيسى بن حزم الغافقي المقرئ
	5754 - حسنون: أبو بكر محمد بن محمد بن [عبد الرحمن] حسنون الحميري، المقرئ
	5755 - ابن حسكان: عبيد الله بن عبد الله [بن أحمد بن محمد بن حسكان]
	5756 - ابن الحصين: الرئيس أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني
	5757 - ابن الحكاك: جعفر بن يحيى الحافظ
	5758 - ابن حلفون: محمد بن إسمعيل بن محمد
	5759 - ابن حمامة: الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد الشهير بالصغير
	5760 - وعمر بن إبراهيم
	5761 - ابن حم: ميمون بن أحمد بن الحسن الحنفي
	5762 - ابن حمد: أبو عبد الله محمد الأرتاجي المقرئ
	5763 - ابن حمدون: محمد بن حسن الكاتب
	5764 - ابن حمدين: قاضي قرطبة
	5765 - ابن الحمساء: العامري صحابي
	5766 - وإبراهيم بن علي بن عبد الوهاب
	5767 - ابن حموشة: أبو جعفر محمد بن أحمد القلعي المقرئ
	5768 - وعبد الله بن عمر بن محمد
	5769 - وسعد الدين الحموي
	5770 - الخضر بن عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن علي بن حمويه شيخ الشيوخ بدمشق
	5771 - الشيخ سعد الدين أبو عبد الله بن محمد المؤيد بن عبد الله بن علي بن حمويه الحموي
	5772 - ومحمد بن عمر
	5773 - ابن حميد: مكبرا القاضي أبو عبد الله محمد بن جعفر المقرئ
	5774 - ومحمد بن إبراهيم
	5775 - وابنه إبراهيم
	5776 - وأبو عمر عبد الرحمن بن عبد الله المقرئ
	5777 - ابن حوقل: صاحب "المسالك"
	5778 - ابن حيدر: محمد بن علي الحنفي
	5779 - وحسين بن علي
	5780 - ومحمد بن أحمد بن عبد الله الحنفي
	5781 - ابن خراش: يوسف بن سعيد الحافظ
	5782 - ابن الخراط: عبد الحق بن عبد الرحمن
	5783 - ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله
	5784 - ونظام الدين أبو الحسن علي بن محمد الأندلسي
	5785 - الحنفي محمد بن خزيمة
	5786 - ابن خسرو: حسين بن محمد الحنفي
	5787 - وإبراهيم بن أحمد بن عيسى
	5788 - ومحمد بن المعلم
	5789 - ابن خشنام: علي بن إبراهيم بن حسن الحنفي
	5790 - وأبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم المالكي المقرئ الزاهد
	5791 - ابن خطيب عذراء: إبراهيم بن محمد بن عيسى
	5792 - ومسلم بن عمر بن أحمد الطبيب الإشبيلي
	5793 - ابن خلف: [العاضي بن خلف بن محرز أبو الحكم
	5794 - وأخوه بهاء الدين محمد، قاضي بعلبك
	5795 - ابن الخلوف: أبو الطيب عبد المنعم بن أبي بكر يحيى بن خلف بن النفيس الحميري الغرناطي المقرئ
	5796 - ابن خليع: علي بن محمد المقرئ القلانسي
	5797 - ابن خليل: يوسف محدث حلب
	5798 - ابن خميس: محمد بن أحمد بن محمد الحنفي
	5799 - ابن الخويي: أحمد بن خليل القاضي الدمشقي
	5800 - ابن الخوام: هو الإمام عماد الدين
	5801 - وجمال الدين محمد بن محمد اليمني
	5802 - وأبو إسحق إبراهيم بن إسمعيل بن غالب المالكي المقرئ
	5803 - وحسن بن خيرون بن إبراهيم العطار المقرئ
	5804 - ابن الخيزراني: أسعد بن هبة الله
	5805 - ابن خيو: يونس بن طاهر بن محمد [البصري الخيويي] الحنفي
	5806 - ابن داد: أحمد بن إبراهيم الحنفي
	5807 - حسن بن أحمد بن بكير بن محمد بن عبد الرزاق البصري
	5808 - ابن الداعي: محمد بن حسن بن قاسم
	5809 - والشريف محمد بن عمر بن أبي القاسم العباسي الرشيدي الواسطي
	5810 - ابن داود: محمد من الشافعية
	5811 - ابن الداية: أبو الحسن يوسف بن إبراهيم الحاسب
	5812 - ابن الدباغ: يوسف بن عبد العزيز بن يوسف الآمدي
	5813 - ابن درباس: صدر الدين عبد الملك
	5814 - ابن الدرجي: إبراهيم بن إسمعيل بن إبراهيم
	5815 - ابن درست: عبد الرحمن بن محمد بن محمد
	5816 - ابن الدش: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد المقرئ الأنصاري الشاطبي
	5817 - وسيف الدين أسيد صحابي ابن أبي العيص ابن أمية بن عبد شمس
	5818 - ومحمد ... كان في حدود [سنة] ستمائة بزبيد
	5819 - ابن دلال: عبيد الله بن الحسين، وأبو الحسن علي الكرخي، الحنفيان
	5820 - ابن ذلة: الشيخ أبو المكارم أحمد بن محمد بن أبي المكارم الواسطي
	5821 - ابن دلهاث: [أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث بن أنس بن فلذان بن عمر بن منيب العذري الأندلسي المربي الدلائي]
	5822 - ابن ديزيل: إبراهيم بن الحسين بن علي الحافظ
	5823 - ابن الديناري: مسعود بن أحمد
	5824 - ابن الدنيف: حسين بن الخضر
	5825 - ابن رافع: الإمام الحافظ محمد بن رافع بن أبي محمد السلامي المحدث
	5826 - ابن الربيب: أبو أحمد عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الأحد المقرئ
	5827 - وحسين
	5828 - ابن الرفيل: حسن بن أحمد بن محمد الحنفيون
	5829 - ابن الركابي: محمد بن سعيد بن سلامة الحلبي الحنفي
	5830 - ابن الرماح: محمد بن إبراهيم بن عمر بن ميمون الحنفي
	5831 - والعفيف أبو الحسن علي بن عبد الصمد المقرئ
	5832 - ابن رواج: [عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الإسكندراني المالكي]
	5833 - ابن روزبة: الشيخ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الله بن روزبة القلانسي الصوفي
	5834 - والخليل بن أحمد
	5835 - وأخوه ماهر
	5836 - ابن زبالة: محمد بن حسن المالكي
	5837 - ابن زبان: أبو بكر أحمد بن سليمان بن إسمعيل الدمشقي المقرئ
	5838 - ابن الزبر: [عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي البغدادي]
	5839 - ابن الزبعرى
	5840 - وأخوه الحسن
	5841 - ابن زرقون: أبو عبد الله محمد بن سعيد الإشبيلي
	5842 - والفقيه أحمد بن علي بن يحيى بن أفلح بن زرقون المرسي المالكي المقرئ
	5843 - ابن زريق: يحيى بن علي بن محمد بن عبد اللطيف أبو الحسن التنوخي
	5844 - ابن الزعفراني: حسن بن محمد
	5845 - ابن أبي زكنون: ضياء الدين أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي زكنون التونسي المقرئ
	5846 - ابن زنفل: يحيى بن محاسن بن يحيى
	5847 - ابن زوج الحرة: أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر المعدل
	5848 - ابن زولاق: حسن بن إبراهيم
	5849 - ابن الزملكاني: محمد بن عبيد الله
	5850 - والحسن
	5851 - ابن الزيتوني: عبد السيد [بن علي]
	5852 - ابن زيرك: من الشافعية، هو عبد الغفار بن عبد الله بن محمد بن زيرك التميمي الهمداني
	5853 - ابن سابق: جمال الدين محمد بن محمد بن الأمير الناصري محمد بن محمد بن السابق الحموي الحنفي
	5854 - ابن الساعاتي: إبراهيم بن مرتفع
	5855 - وعلي بن رستم الشاعر
	5856 - وأحمد بن علي بن تغلب الحنفي
	5857 - ابن الساعي: هو أبو الحسن علي بن أنجب البغدادي
	5858 - ابن سالار: هو الشيخ أبو عبد الله الحسين بن سالار بن محمود الغزنوي
	5859 - ابن ساية: محمد بن عبد الرحمن
	5860 - ابن سبع: محمد بن عبد المعطي الحنفي
	5861 - ابن سبيرة
	5862 - ابن سحبان: شيبان
	5863 - ابن سحنون: هو محمد بن عبد السلام
	5864 - والشمس محمد بن محمد بن نمير الكاتب المقرئ
	5865 - ابن سعادة: أبو عبد الله محمد بن سعيد الداني المقرئ
	5866 - ابن سعد: محمد
	5867 - ابن سعدان: محمد
	5868 - ابن سعيد: هو الشيخ أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك
	5869 - ابن سكك: أحمد بن أبي بكر بن محمد بن غازي الحنفي
	5870 - ومحمد علي الحنفي
	5871 - ابن سلم: إبراهيم
	5872 - وإسمعيل بن أحمد
	5873 - ابن سلامة الإسكندري
	5874 - ابن سلمون: أبو [الحسن] محمد بن أحمد بن محمد بن إسمعيل المقرئ البلنسي
	5875 - ابن سلموية: عبد الله بن سلمة
	5876 - ابن سمحون: أبو بكر بن سليمان
	5877 - أولاد الإمام أبي عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن فضل بن ربيع بن مسلم بن عبد الله بن عبد المجيد الحنفيون
	5878 - ابن السميفع: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن السميفع اليمان المقرئ
	5879 - ابن سمين: نصر الله بن علي
	5880 - ابن سند: محمد بن موسى الحافظ
	5881 - ابن سنى الدولة: أحمد بن يحيى القاضي
	5882 - ابن السيار: أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن سيار الأزرق المقرئ
	5883 - ابن سيد الناس: محمد بن محمد بن محمد
	5884 - ابن سيدبونة: أبو علي الحسن بن أحمد الخزاعي المقرئ
	5885 - ابن السيوري: أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي المجد فاضل بن علي بن صمدون المقرئ
	5886 - ابن شاذان: أبو القاسم بكر الواعظ المقرئ
	5887 - ابن الشارب: أبو بكر أحمد بن محمد بن بشر المقرئ
	5888 - ابن شاكر: الشافعي
	5889 - ابن الشاعر: محمد بن سعد الله
	5890 - ابن شاهويه: محمد بن عبد الله
	5891 - ابن الشبدي: أحمد
	5892 - ابن شبل: البغدادي
	5893 - ابن شبويه: [محمد بن بور، ابن فور بالفاء، الملقب شبويه]
	5894 - محفوظ الحنفي
	5895 - وأحمد بن أبي طالب الحجار الحافظ
	5896 - ابن الشرف: محمد بن عبد الظاهر الحنفي
	5897 - ابن شرنفة: شهاب المجاشعي المقرئ
	5898 - ابن الشريفة: أبو العباس الشهاب أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب الدمشقي
	5899 - ابن الشريد: إبراهيم بن أحمد بن أبي الفتح الدمشقي
	5900 - ابن شعبان: أبو إسحق محمد بن القاسم بن شعبان [القرطبي] المصري المالكي
	5901 - ابن الشعيري: أحمد بن جعفر المقرئ
	5902 - ابن الشفق: أبو محمد عبد الوهاب بن عيسى بن الشفق المقرئ
	5903 - ابن شقر: محمد بن عبد المنعم الحنفي
	5904 - ابن شقروة: عبيد الله
	5905 - وابنه الحسين
	5906 - وأخوه فضل الله
	5907 - ورزق الله
	5908 - ونصر الله بن عبد المنعم
	5909 - ابن شقيرة: الشيخ الإمام عفيف الدين أبو الفضل المرجي بن هبة الله المقرئ المحدث
	5910 - ابن الشماع: محمد بن عبد الكريم الحنفي
	5911 - ابن شنظير: إبراهيم بن محمد بزق جرير
	5912 - ابن الشواء: محمد بن عبد النصير
	5913 - ابن شوذب: أبو أحمد عثمان بن عبد الله المقرئ
	5914 - ابن الشوكي: الإمام الخطيب أبو عبد الله محيد بن إبراهيم الخضر المحولي المقرئ
	5915 - ابن شهاب: محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري
	5916 - ابن شهريل: جعفر بن أحمد الحنفي
	5917 - ابن شهمرد: محمد بن أحمد بن عبد الله الحنفي
	5918 - وفتح الدين محمد بن إبراهيم
	5919 - ابن شيبة: هو أبو يوسف يعقوب بن شيبة ابن الحافظ الصلت بن عصفور السدوسي
	5920 - وأحمد بن محمد الرومي
	5921 - ابن شيران: علي بن علي الحنفي
	5922 - ابن الشيرجي: هو الرئيس نجم الدين أبو الفتح مظفر بن محمد بن إلياس الدمشقي الشافعي
	5923 - ابن شيرويه: [عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه بن أسد القرشي المطلبي النيسابوري]
	5924 - وأبو بكر بن أحمد بن أبي الوفاء الحنبلي
	5925 - ابن الصابوني: هو الحافظ جمال الدين أبو حامد محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن علي المحمودي
	5926 - ابن صاحب الهداية: محمد بن علي بن أبي بكر
	5927 - وأخوه عمر ابن علي بن أبي بكر]
	5928 - ابن صافي: أبو بكر أحمد بن محمد بن صافي المقرئ البصري
	5929 - ابن صائن: عبد الجليل بن عبد الله الحنفي
	5930 - ابن الصباح: أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز المقرئ
	5931 - وإبراهيم
	5932 - وحسن ابن علي بن محمد بن جعفر بن حسن بن محمد الصباح الحميري
	5933 - ومحمد أخواه
	5934 - وعلي بن أحمد
	5935 - ابن الصواف: أحمد بن محمد بن حسن البصري
	5936 - ابن صوريا: بالقصر اسم أعجمي فهو عبد الله بن صوريا الأعور
	5937 - ابن الصيرفي: عبد الكريم بن مبارك الحنفي
	5938 - ابن الضجة: أبو المحاسن محمد بن محمد بن عبد [كان] المقرئ الشافعي
	5939 - ابن طابسي: محمد
	5940 - ابن طباطبا: أحمد بن محمد بن إسمعيل الحسيني
	5941 - ابن الطباع: أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن عباس المقرئ الرعيني الغرناطي
	5942 - ابن الطحان: زين الدين عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد بن قريج الحنبلي الصالحي
	5943 - ابن الطرايفي: محمد بن أحمد أبو عبد الله من مشايخ أبي اليمن الكندي
	5944 - ابن طولون: جمال الدين محمد بن علي بن عبد الله الحنفي، مفتي دار العدل بدمشق، أحذ عن الدهان الشاغوري
	5945 - وأخوه جمال الدين يوسف بن علي
	5946 - ابن الظهير: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
	5947 - ابن ظهيرة: يعرف به جماعة من بيت علم بمكة
	5948 - المحب أحمد بن محمد عبد الله
	5949 - وجمال الدين أبو المكارم
	5950 - وأبو السعود بن إبراهيم
	5951 - وابنه صلاح الدين
	5952 - وأبو المحاسن محمد القاضي
	5953 - وعلي بن جار الله محمد الفقيه
	5954 - ومحمد بن المحب القاضي أحمد بن عبد الحي القيوم بن أبي بكر بن عبد الله
	5955 - ابن عابد [محمد بن عبد الله المعافري المحدث المسند]
	5956 - ابن عباد: إسمعيل بن إسمعيل
	5957 - ابن عباس: إذا أطلق عبد الله لا يراد به إلا عبد الله بن عباس الصحابي
	5958 - ابن العبال: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الحنفي
	5959 - وأخوه أحمد
	5960 - وأحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي
	5961 - أبو بكر زين الدين "مسند الشام"
	5962 - ابن عبدك: محمد بن علي الجرجاني
	5963 - وأبو محمد.
	5964 - وأبو الزعراء عبد الرحمن المقرئ
	5965 - ومحمد بن عبدوس الجهشياري
	5966 - وعبد المجيد
	5967 - وأحمد بن محمد القاضي المقرئ
	5968 - ابن عبده: محمد القاضي
	5969 - ابن عبو: أبو عبد الله محمد بن عبو الفزاري المقرئ الركلاوي
	5970 - ابن العجمي: إبراهيم بن صالح
	5971 - ومحمود بن عبد الله بن محمد
	5972 - وأبو بكر بن عثمان بن أبي بكر
	5973 - آل عجيل: عمر وهو بن محمد بن زريق بن حامد بن وليد بن زكريا بن أحمد بن حامد بن معرب بن عبيد بن محمد الفارسي بن زيد بن ذوال بن شبوه بن ثوبان بن عيسى بن سجارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان
	5974 - ابن العداس: إبراهيم بن يوسف
	5975 - ابن العراق: أبو بكر محمد سعيد اليمني
	5976 - والشيخ علاء الدين علي بن محمد ابن عراق
	5977 - أبو حفص عمر بن محمد بن عراك المقرئ
	5978 - وابنه عبد الوهاب
	5979 - ابن العرجا: أبو علي الحسن بن عبد الله بن عمر القيرواني المقرئ
	5980 - ابن العربي: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله محمد المالكي
	5981 - ابن عرعرة: إبراهيم بن محمد
	5982 - ابن عرفة: الحسن [بن عرفة] العبدي المؤدب
	5983 - ابن عرق الموت: أبو بكر بن محمد بن فتوح الإسكندراني
	5984 - وأبو الحسن علي بن أحمد بن العريف المقرئ
	5985 - ابن العز: يعرف به قوم علماء منهم صاحب "أنفع الوسائل"
	5986 - ابن عزم: صاحب "دستور الأعلام" وهو محمد بن عمر ابن عزم المكي
	5987 - وابنه عبيد الله، حي في سنة 847 بمكة
	5988 - عبد الكريم بن محمد
	5989 - وأبو الحسين هبة الله بن أبي الفضل أحمد
	5990 - ابن عسكر: محمد بن علي بن جعفر النحوي
	5991 - ابن عشائر: محمد بن علي
	5992 - ابن عصام: أبو نصر عبد العزيز بن عصام المقرئ
	5993 - ابن عطا: محمد بن محمد ابن الحريري الحنفي
	5994 - وأبو عبد الله محمد بن عطا، شيخ الشام
	5995 - ابن عطار: علي بن إبراهيم
	5996 - وإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الحنفي
	5997 - ابن عطية: عبد الحق بن غالب
	5998 - ابن عقبة: إبراهيم بن أحمد
	5999 - وأحمد هذا جمال الدين صاحب "عمدة الطالب"
	6000 - ابن العلاف: حسن بن علي الشاعر
	6001 - وأبو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن يعقوب المقرئ
	6002 - وأحمد بن سيار الضرير
	6003 - ابن العليف: هو بدر الدين حسين بن محمد بن حسن بن عيسى بن محمد بن أحمد الخلوي الشافعي
	6004 - ابن علان: هو أبو الحسن محمد البصري المقرئ
	6005 - ابن علك: [عمر بن أحمد بن علي المروزي الجوهري]
	6006 - ابن علوان: هو أبو بكر محمد بن علي بن الهيثم المقرئ
	6007 - والقاضي شمس الدين أبو بكر محمد بن عماد الدين أبو إسحق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي
	6008 - والشيخ علاء الدين علي بن عماد الدين الشافعي
	6009 - ابن عمر: هو عبد الله
	6010 - ابن عمير: هو أبو الحسن علي بن محمد بن إسمعيل المقرئ
	6011 - ابن عنقاء: هو محمد الخالص المكي الشاعر
	6012 - ابن عوف: هو محمد بن مسلم
	6013 - ابن عون: هو الحافظ محمد بن عون الطائي الحمصي
	6014 - ابن عيسون: أحمد بن خلف بن عيسون النخاس الجذامي
	6015 - ابن عيشون: محمد بن محمد بن الحسن المنجم
	6016 - ابن غاز: محمد بن الحسن بن عطية الأنصاري
	6017 - ابن غانم: فضل
	6018 - ابن الغزال: مخففا هو الشيخ أبو العباس أحمد بن المظفر الواسطي المقرئ
	6019 - ابن الغزنوي: علي بن أحمد بن محمود الحنفي
	6020 - ابن الغماز: أحمد بن محمد بن الحسن الأزدي
	6021 - ابن غيالى: جعفر بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز السامري المصري
	6022 - والحسين
	6023 - ابن فاعل: محمد بن عبد الله
	6024 - الفاقوسي: [ينسب] إليه ناصر الدين محمد بن الحسن بن سعد
	6025 - الفحام: أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن داود الصقلي المقرئ
	6026 - ابن الفخار: محمد بن إبراهيم بن خلف الأنصاري المالقي
	6027 - ابن الفراء: إبراهيم بن علي بن محفوظ
	6028 - وولده أبو يعلى محمد الحنبلي
	6029 - وأبو طالب بن جعفر
	6030 - والحسن بن أبي الحسن
	6031 - ابن فرح: أبو جعفر أحمد بن فرح بن جبريل العسكري المفسر الضرير
	6032 - ابن الفرضي: [عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي الأندلسي القرطبي]
	6033 - ابن فروخ: عبد الله
	6034 - ونجم الواعظ
	6035 - ابن فطيس: [عبد الرحمن بن محمد الأندلسي القرطبي]
	6036 - ابن الفقاعي: شارح "المصابيح"
	6037 - ابن فلاح: إبراهيم بن أحمد
	6038 - ابن الفلاس: أبو الحسين يحيى بن نجاح الأموي
	6039 - ابن الفويرة: بدر الدين محمد
	6040 - وولده علي
	6041 - وحفيده علي، الحنفيون
	6042 - ابن فهد: بن حسن بن محمد بن عبد الله بن سعد بن هاشم بن محمد بن أبي علي أحمد بن أبي محمد عبد الله بن القاسم المحدث بن عبد الله بن جعفر الثاني بن عبد الله بن جعفر قتيل الحرة بن محمد الشهير بابن الحنفية بن علي بن علي بن أبي طالب، يعرف به علماء من بيت علم بمكة، قرشيون، شافعيون
	6043 - وأحمد بن محمد
	6044 - ابن القارص: حسين بن أبي نصر
	6045 - ابن قارظ: إبراهيم بن عبد الله
	6046 - ابن قاري: جعفر بن أحمد
	6047 - ابن القاسم: هو الفقيه الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم
	6048 - وأخوه أحمد
	6049 - وعبد الله بن إبراهيم بن يوسف
	6050 - وأحمد بن علي الحنفي
	6051 - وعبد الله بن أحمد بن قدامة الإمام الحافظ جمال الدين
	6052 - وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن علي الحموي الشافعي
	6053 - وأبو بكر شرف الدين
	6054 - ابن قسطنطين: إسماعيل بن عبد الله المقرئ، ويقال له القسط
	6055 - ابن قشيش: أبو الحسن علي بن محمد المقرئ
	6056 - والشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان
	6057 - ابن القطب: برهان الدين إبراهيم بن الجمال
	6058 - أحمد بن يوسف قاضي الجماعة بن محمد أبو المحاسن الجمالي الدمشقي الحنفي
	6059 - ابن قلاقس: لعله معرب قلاوز، نصر الله بن عبد الله الإسكندري، الشاعر
	6060 - ابن قلوقا: عبد الرحمن المقرئ
	6061 - ابن قميئة: بفتح القاف والمد وهمزة قبل هاء التأنيث. قال الجوهري: عمرو بن قميئة
	6062 - ابن القنوت: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز المقرئ
	6063 - ابن قوسين
	6064 - ابن القيسراني: هو الصاحب عز الدين أبو حامد
	6065 - ابن كابلي: هو بدر الدين محمود بن سيدي أحمد
	6066 - ابن كاس: علي بن محمد بن حسن
	6067 - ابن كاسب: يعقوب بن حميد
	6068 - [ابن كبير]: يوسف بن إسماعيل الخويي
	6069 - ابن كثير: عبد الله القارئ
	6070 - وإسمعيل بن عمر المؤرخ
	6071 - ابن كوجلو: أحمد بن محمد بن علي
	6072 - ابن كحيل: أبو بكر بن عبد الله بن علي اليمني
	6073 - ابن كردي: حسن بن حسين
	6074 - ابن الكفري: [يوسف بن أحمد الحنفي أبو المحاسن المحدث
	6075 - ابن الكفتي: الشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن ظهير المقرئ
	6076 - ابن الكمال: إبراهيم بن محمد بن أحمد
	6077 - ابن كمال باشا: أحمد بن سليمان
	6078 - ابن كميل: بالتصغير، هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عمر المنصوري الشاعر
	6079 - وولده بدر الدين محمد
	6080 - ابن الكويك: بلفظ التصغير، الشيخ عز الدين أبو اليمن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد الشافعي
	6081 - ابن الكيال: إبراهيم بن محمد بن أحمد
	6082 - وأبو البركات محمد بن أحمد الدمشقي
	6083 - ابن اللباد: موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي
	6084 - وأبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن اللبان أبو الحسين
	6085 - ابن اللتي: الشيخ أبو النجا عبد الله بن عمر بن علي بن عمر بن زيد البغدادي
	6086 - ابن اللحام: القاضي علاء الدين الحنبلي
	6087 - الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المقرئ
	6088 - ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني
	6089 - ومحمد بن يحيى الطبيب
	6090 - وحسين بن علي بن جعفر بن عدنان بن الأمير أبي دلف ابن ماكولا الشافعي
	6091 - ابن ماما: [أحمد بن محمد بن أجيد]
	6092 - ابن الماسح: أبو القاسم علي بن الحسين بن الحسن بن أحمد المقرئ
	6093 - ابن ماموية: أبو الحسن أحمد بن محمد بن ماموية المقرئ الشافعي
	6094 - ابن ماهان: أحمد بن إسحاق
	6095 - ومحمد بن حنيفة
	6096 - ابن المبارك: عبد الله
	6097 - ابن مباركشاه: أحمد بن محمد بن حسين الأديب
	6098 - ابن متويه: إبراهيم بن محمد بن حسن
	6099 - ابن مجمع: إبراهيم بن إسماعيل المحدث
	6100 - ابن المجن: محمد بن عبد الوهاب بن يوسف الحنفي
	6101 - ابن المحدث: إبراهيم بن عبد الرزاق
	6102 - ابن محيصن
	6103 - ابن محمش: الزيادي
	6104 - ابن مخلوف: علي قاضي القضاة زين الدين المالكي
	6105 - ابن المدبر: إبراهيم بن محمد بن عبد الله الشاعر
	6106 - وأخوه أحمد
	6107 - ابن مدروسة: إبراهيم بن يعقوب
	6108 - ابن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر
	6109 - ابن المستنير: رجاء بن عيسى اللؤلؤي، ويقال الجوهري المقرئ
	6110 - ابن المسلمة: أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن
	6111 - وأبو القاسم علي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر الملقب برئيس الرؤساء
	6112 - وأخوه عبد الرحمن
	6113 - ابن مشكان: محمد بن أحمد
	6114 - وعباد
	6115 - ابن مشليون: أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد المقرئ البلنسي
	6116 - ابن المصنف: يعرف به محمد بن محمد بن مالك
	6117 - ابن مطرف: محمد بن الحجاج الأندلسي
	6118 - ابن مطيار: أبو الفضل جعفر بن محمد بن كوفي بن مطيار البحتري المقرئ
	6119 - ابن معدان: [محمد بن أحمد بن راشد بن معدان بن عبد الرحيم الثقفي مولاهم الأصبهاني
	6120 - ابن معروف: الشيخ تقي الدين محمد بن زين الدين معروف
	6121 - وأبو يعقوب يوسف بن جعفر بن معروف المقرئ
	6122 - وعبيد الله بن أحمد بن معروف
	6123 - ابن المعلم: محمد بن علي بن فارس
	6124 - وإسمعيل بن عثمان القرشي
	6125 - وولده يوسف
	6126 - الشيخ مصطفى بن يوسف
	6127 - وولده أحمد القاضي عسكر
	6128 - وابنه الآخر محمود
	6129 - ابن المفتي: محمد بن أبي بكر
	6130 - وولده مسعود
	6131 - ابن مفلح: عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي
	6132 - وأحمد بن محمد الحنفي
	6133 - وأبو بكر بن محمد بن علي
	6134 - ابن المقير: الشيخ المعمر أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن المقير البغدادي
	6135 - والأديب شمس الدين أبو عبد الله التاج محمد بن أحمد بن مكتوم البعلبكي
	6136 - ابن الملا: يعرف به علماء من بيت علم بحلب منهم الملا محمد بن علي بن أحمد العباسي الشافعي
	6137 - ابن المليجي: فخر الدين أبو طاهر إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله المصري المقرئ
	6138 - ابن المنادي: [أحمد بن جعفر]
	6139 - وإبراهيم بن الوليد هو الذي كان يلقب بمنده
	6140 - ابن منذر: محمد
	6141 - وإبراهيم بن عبد الله
	6142 - ابن منصور: أحمد بن علي القاضي
	6143 - ابن المنقار: محمد بن قاسم الحنفي
	6144 - وأحمد
	6145 - ابن منياس: محمود
	6146 - وأخوه زين الدين علي
	6147 - ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإمام أبو عبد الله الإسكندراني المالكي
	6148 - ابن المواق: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر
	6149 - ابن المؤذن: محمد بن عبد الله
	6150 - ابن الموصلي: إسماعيل بن إبراهيم
	6151 - وعمر بن علي بن أبي بكر الحنفي
	6152 - ابن موقا: عبد الرحيم بن أبي القاسم
	6153 - ابن المهندس: محمد بن إبراهيم بن غنائم
	6154 - ابن مئناس: شاعر، مرادي ومئناس أمه
	6155 - ابن ناجم: الإمام أحمد الحنفي
	6156 - ابن ناجية: [محمد بن ناجية]
	6157 - ابن ناشرة: الشيخ الإمام تقي الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن مرهف بن عبد الله بن ناشرة المقرئ
	6158 - ابن الناظر: أبو علي الحسين الخضر بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي البلنسي
	6159 - ابن الناقد: الشهاب أحمد بن محمد بن علي الوزير
	6160 - ابن ناقة: أحمد بن علي بن أحمد
	6161 - ابن نباتة: جمال الدين محمد بن محمد بن محمد
	6162 - ابن نبهان: إبراهيم بن محمد
	6163 - ابن ونظام الدين محمد بن مسلم الكوفي
	6164 - ويحيى بن طاهر
	6165 - والحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن هرون التميمي النحوي
	6166 - ابن نجيم: زين بن إبراهيم بن محمد
	6167 - وأخوه سراج الدين عمر بن نجيم
	6168 - وأحمد بن محمد بن عيسى
	6169 - ومحمد بن يعقوب
	6170 - وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن عبد الباقي عماد الدين الدمشقي
	6171 - ومحمد بن أحمد بن يوسف
	6172 - ابن النحوي: أبو بكر بن عمر بن سعيد اليمني
	6173 - ابن النرسي: أحمد بن عثمان
	6174 - ابن نطح: الإمام عز الدين الكوفي
	6175 - ابن نظيف: هو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء
	6176 - ابن النفاح: محمد بن محمد بن عبد الله بن بدر المقرئ
	6177 - ابن نفيل: حسن بن إسحاق
	6178 - ابن نمير: هو أبو هشام عبد الله بن نمير الهمداني
	6179 - ابن نميلة: شمس الدين سنان بن عبد الوهاب
	6180 - ابن نيزك: أبو الحسن علي بن محمد المقرئ الطوسي
	6181 - وأبو العباس محمد بن أحمد بن واصل المقرئ
	6182 - ابن وافد: عبد الرحمن بن محمد الوزير
	6183 - ابن وافي: إبراهيم
	6184 - ابن وثيق: البرهان أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القاري الإشبيلي
	6185 - ابن الوحيد: محمد شريف الكاتب
	6186 - ابن وداعة: الصاحب عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن منصور بن محمد الحلبي
	6187 - ومحمد بن محمد بن سعد الله الحنفي
	6188 - ومحمد بن الحسين
	6189 - ابن الوزير: حسن بن مسعود بن حسن
	6190 - وولده محمد
	6191 - ابن وضاح: أبو بكر محمد بن محمد بن وضاح اللخمي الأندلسي المقرئ
	6192 - وعلي بن محمد بن محمد بن وضاح البغدادي الفقيه الحنبلي الزاهد
	6193 - وعمر بن موسى من الشافعية
	6194 - ابن وهب: عبد الله بن محمد
	6195 - ومحمد الديلمي
	6196 - ابن الهرواني: محمد بن عبد الله بن الحسين الحنفي
	6197 - ابن الهروي: زين الإسلام محمد بن نصر
	6198 - ابن هزارمرد: أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هزارمرد، الصريفيني المقرئ
	6199 - ابن الهيثم: حسن بن الحسن بن الهيثم المشهور
	6200 - ابن الهيضم: إبراهيم بن عبد الغني الوزير
	6201 - ابن يراد: يوسف
	6202 - ابن يزداذ: [الدال] الأولى مهملة والثانية معجمة، محمد بن أحمد بن موسى الحنفي
	6203 - ابن إليسع: أبو القاسم عبد الله بن إليسع الأنطاكي المقرئ
	6204 - ابن يعيش: يعيش بن علي
	6205 - وعمر
	6206 - وخلف
	6207 - وعبد الرحمن بن محمد بن علي
	6208 - ابن يمين: محمود ولد الأمير يمين الدين الطغرائي
	6209 - وعبد الرحمن بن أحمد

	فصل في الكنى
	6210 - إسماعيل بن أحمد بن إسحاق الصفار
	6211 - أبو أحمد: كنية عيسى بن موسى غنجار
	6212 - محمد بن أحمد بن [الحسين بن القاسم بن السري بن] الغطريف [الغطريفي]
	6213 - أبو الأخوض: بالمعجمتين سلام بن سليم
	6214 - أبو الاخريط: وهيب بن واضح المقرئ
	6215 - أبو الأخيل: خالد بن عمرو السلفي
	6216 - أبو الأديان: علي
	6217 - أبو أرطأة: الحصين بن ربيعة الأحمشي
	6218 - أبو الأزهر: أحمد بن منيع العبدي النيسابوري
	6219 - وعماد بن أسامة
	6220 - سليمان بن أبي سليمان الشيباني
	6221 - أبو إسرائيل: يسير
	6222 - مرثد بن جابر العبدي
	6223 - أبو الأشعث: شراحيل الصنعاني
	6224 - أبو الأعور: عمرو بن سفيان السلمي
	6225 - أبو أمامة: صدي بن عجلان الباهلي
	6226 - أسعد بن زرارة
	6227 - إياس بن ثعلبة الأنصاري
	6228 - أبو أمين: كزبير
	6229 - أبو أمية: بحمد الشعباني
	6230 - أبو اناس: عبد الملك بن جوية
	6231 - أحمد بن عبد الله بن علي البغدادي
	6232 - إسماعيل بن علي بن أحمد المقرئ
	6233 - أبو البشر: كنية آدم -عليه السلام-
	6234 - وقد اشتهر به مير أبو البقاء الخراساني
	6235 - والحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي البقاء عبد الله
	6236 - أبو بكر الأعمش: هو محمد بن عبد الله
	6237 - ومحمد بن أبي سعيد بن محمد الحنفي
	6238 - أبو بكر الخفاف: أحمد بن عمر الشافعي
	6239 - أبو بكر الدامغاني: أحمد بن محمد بن منصور الحنفي
	6240 - أبو بكر بن الفضل: اسمه محمد
	6241 - أبو بكر القزاز: محمد بن أحمد بن علي البلخي الحنفي
	6242 - أبو تراب: كنية علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-
	6243 - أبو جعفر البغدادي: أحمد بن خالد الشافعي
	6244 - أبو الجوزاء: بفتح الجيم ثم واو وزاي معجمة، أوس بن عبد الله الربعي البصري
	6245 - أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي
	6246 - أبو حذافة: أحمد بن إسماعيل بن محمد السهمي المدني
	6247 - أبو حسان: لقب أبي بكر أحمد بن محمد بن الأشعث العنزي المقرئ
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	6845 - كنانة بن بشر
	6846 - وأبو عمرو محمد بن أبي الوليد أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المالكي
	6847 - وعبد الكريم بن عبد الرحمن
	6848 - ونصر بن يوسف
	6849 - ومحمد بن أبي الهيثم
	6850 - الإمام علاء الدين [الترجماني] الحنفي
	6851 - والترجمان الصغير عرف به يوسف
	6852 - وعلي
	6853 - وعبد العزيز بن علي
	6854 - ترك الحذاء: عرف به أبو بكر أحمد بن محمد بن حرب المقرئ
	6855 - يحيى بن علي
	6856 - وأبو علي علي بن أحمد
	6857 - القاضي زين الدين عبد الرحمن
	6858 - الشيخ الحافظ منتجب الدين الحسين بن حسن المقرئ
	6859 - والشهاب محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباني
	6860 - وإبراهيم بن يحيى بن موسى
	6861 - ومحمد بن علي بن أبي شريف الحسني
	6862 - الشيخ أبو بكر محمد بن هارون بن نافع بن قريش الحنفي المقرئ
	6863 - إبراهيم بن الجراح
	6864 - محمد بن محمد بن عقيل المحدث الكاتب
	6865 - وصالح
	6866 - إبراهيم بن عبد الله بن جعفر الحنفي
	6867 - التنوري: [نسبة] إلى التنور
	6868 - أبو بكر محمد بن أحمد الحنفي
	6869 - الإمام فضل الله بن حسن
	6870 - فخر الدين أبو عمرو عثمان بن محمد المقرئ
	6871 - توزون: لقب إبراهيم بن أحمد الطبري
	6872 - التومني: [نسبة] إلى تومن، قرية بمصر
	6873 - تيغي: [شاعر عثماني كان ينتسب إلى طائفة السباهية في عصر السلطان سليم الثاني]
	6874 - التيملي
	6875 - التيني: إلى ..... إليه [ينسب] الصاحب شرف الدين إسمعيل الآمدي المؤرخ

	[باب] الثاء
	6876 - ثاني: مخلص شاعر
	6877 - ثائر بالله: لقب جعفر [بن محمد بن الحسين المحدث بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن الإمام زين العابدين الملقب بالسيد الأبيض، أبو الفضل
	6878 - ثبوتي: مخلص شاعر
	6879 - الثعلي
	6880 - أبو الحسن علي بن محمد بن زياد المقرئ
	6881 - الثقفي: [نسبة] إلى ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن من قيس عيلان، قبيلة مشهورة نزل بها أبو عمرو عيسى بن عمر النحوي
	6882 - الثلجي
	6883 - ثنائي: مخلص شاعر
	6884 - محمد بن عمر الثيأبي المحدث

	[باب] الجيم
	6885 - والقاضي جلال الدين محمد بن عبد الله الحنبلي
	6886 - وابنه إبراهيم
	6887 - الجازاني: اشتهر به وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن زيدان العبدلي الكناني
	6888 - وابنه محمد
	6889 - جان عالم
	6890 - أبو علي الجبائي رأس الجبائية
	6891 - أبو علي [محمد بن عبد الوهاب]
	6892 - إسحق بن محمد بن حمدان الحنفي
	6893 - جران العود: هو المستورد العقيلي
	6894 - الجربي: إلى جريب بن سعد بن زهيل
	6895 - جرد: لقب أحمد بن إسحق الإصطخري الحنفي
	6896 - أبو الأشعث عامر بن سعيد الجرشي المقرئ
	6897 - محمد بن أبي بكر بن المفتي الحنفي
	6898 - إبراهيم بن خالد
	6899 - أبو عبد الله سعيد بن جندب الفقيه
	6900 - الجروي: [نسبة] إلى جرى بن عوف، بطن من جذام
	6901 - أبو جعفر محمد بن علي الحنفي
	6902 - وجريب بن سعد بن هذيل
	6903 - الجريري: [نسبة] إلى مذهب ابن جرير الطبري
	6904 - أحمد بن محمد بن الحسن
	6905 - الجريري: [نسبة] إلى جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة
	6906 - عبد الله بن محمد بن سعد الله الحنفي
	6907 - الجزئي: عرف به أبو عبد الله محمد بن جعفر المقرئ
	6908 - أحمد بن بكر بن سيف الحنفي
	6909 - أبو بكر [محمد بن عمر بن محمد] الحافظ
	6910 - الشيخ إبراهيم بن معضاد
	6911 - ويوسف بن إسحق الحنفي
	6912 - الجعدي: [ينسب] إلى جعدة بطون
	6913 - جعفرك: لقب أحمد بن علي اللغوي
	6914 - وجعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
	6915 - وجعفر بن مبشر رأس الجعفرية من المعتزلة
	6916 - وجعفر بن ثعلبة
	6917 - إبراهيم بن أحمد بن إسمعيل
	6918 - علي بن حسن بن محمد
	6919 - الجعفي: [نسبة] إلى جعفي بن سعد العشيرة
	6920 - ونسبة البخاري بسبب أن جده الأعلى المغيرة بن بردزبه أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارى فنسب إليه نسبة ولاء على مذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص فإن ولاءه له
	6921 - يوسف بن أحمد بن أبي بكر الحنفي
	6922 - وأحمد بن محمد بن شعيب الحنفي
	6923 - والقاضي محمد بن الحسن القاضي
	6924 - والإمام محمد بن سيف الدين سعيد بن المطهر
	6925 - ومحمد بن عبيد الله القاضي حسام الدين
	6926 - جلال الدولة: لقب فيروز شاه [بن بهاء الدولة] الديلمي
	6927 - وملكشاه السلجوقي
	6928 - الجلالي: [نسبة] إلى جلال
	6929 - الجلدي
	6930 - جليلي
	6931 - هرون بن عبد الله البغدادي
	6932 - وولده موسى
	6933 - ومحمد بن مهران الجمال
	6934 - والإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف
	6935 - وعلي بن معين الوزير
	6936 - ومحمد بن أسعد بن محمد بن أسعد المعروف بجمال
	6937 - أحدهما قرماني أو من بروسة
	6938 - والثاني هو جمالي الشاعر المعروف باسم أحمد جلبي ابن الدفتردار الاستانبولي المتخلص بجمالي
	6939 - محمد بن زياد البصري
	6940 - الجمدي
	6941 - جميلي
	6942 - أحدهما هو أحمد جنابي باشا
	6943 - والثاني هو القاضي أبو محمد مصطفى ابن الأمير حسن بن سيد سنان بن سيد أحمد الحسيني
	6944 - وجعفر بن أبي طالب
	6945 - والجناحية قوم من الشيعة ينسبون إلى حفيد
	6946 - أولهم جناني جلبي أخو الملا عذاري أحد شعراء عصر السلطان بايزيد الثاني
	6947 - والثاني من أماسية
	6948 - والثالث هو مصطفى جناني جلبي
	6949 - والرابع شاعر من سمندرة كان من طائفة السباهية
	6950 - الجندبوشي
	6951 - الجندبي
	6952 - إبراهيم بن محمد
	6953 - الجنيدي
	6954 - الشيخ المعروف البغدادي
	6955 - وابنه إسمعيل
	6956 - الشريف أبو علي حسن بن محمد بن أسعد بن علي بن معمر العبيدلي الحسيني المالكي
	6957 - الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر
	6958 - أبو الحسن علي بن محمد الضرير الهاشمي المقرئ
	6959 - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عمران بن موسى
	6960 - عمر بن أحمد بن محمد الحنفي
	6961 - ومحمد بن محمد بن علي بن الحسن الحنفي
	6962 - جوري
	6963 - وأبو سليمان موسى بن سليمان
	6964 - وأبو إسحق إبراهيم بن سعيد البغدادي الحافظ
	6965 - وأبو العباس أحمد بن محمود
	6966 - ورجا بن عيسى ابن المستنير اللؤلؤي المقرئ
	6967 - والقاسم بن محمد الحنفي
	6968 - وابنه محمد
	6969 - جهانسوز
	6970 - الجهمي: [نسبة] إلى جهم بن صفوان، رأس الجهمية
	6971 - وإلى أبي جهم بن حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس
	6972 - أبو علي حسين بن محمد الحافظ
	6973 - قاضي حماة، شمس الدين محمد بن محمد بن عثمان الحنفي
	6974 - وأخوه قاضي العسكر بمصر تقي الدين
	6975 - وعبد العزيز بن عبد الكريم بن إبراهيم بن خليفة بن أحمد بن محمود الكيلاني
	6976 - وابن عبد القادر محمد بن القاسم

	[باب] الحاء المهملة
	6977 - وميمون بن أحمد بن الحسن الحنفي
	6978 - حاتمي: مخلص [أبي عبد الله] محمد بن حاجي حسن [البغدادي
	6979 - عبيد الله بن أحمد ابن عساكر
	6980 - وميمون بن طاهر بن عبد الله
	6981 - وابنه مصطفى
	6982 - ومحمد أيضا
	6983 - الحارثي
	6984 - وأحمد بن محمد بن محمد الحنفي
	6985 - علي بن محمد الحنفي
	6986 - وعز الدين
	6987 - وحافظ أبرو: لقب نور الدين لطف الله، مؤرخ المشرق
	6988 - وعمه [هو] حسام الدين أبو القاسم يوسف بن محمود بن محمد الشرغي البخاري
	6989 - أولهم عزمي زاده مصطفى أفندي ابن قاضي العسكر بير محمد عزمي أفندي
	6990 - والثاني هو محمد حالتي المولوي
	6991 - الحامدي: إلى حامد جد نصر بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن حامد الحنفي
	6992 - أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله بن النعمان
	6993 - وأبو حفص عمر بن محمد المقرئ
	6994 - وحبانة بنت السمط من حضرموت
	6995 - حبيبي: [مخلص شاعرين أحدهما عثماني من شعراء عصر السلطان سليم الأول وهو حبيبي جلبي من قصبة نارده في ولاية آيدين، وكان يعمل خطيبا في جامع فائق باشا وله ديوان مرتب
	6996 - والثاني من أصول إيرانية وفد على بلاد الروم في عصر السلطان سليم الأول وأصبح واحدا من شعرائه
	6997 - حيكان: لقب يحيى بن محمد بن يحيى الحنفي
	6998 - وحجاج، بألف بين الجيمين أولهما مشدد "جواهر"، لقب سليمان بن داود الحنفي
	6999 - إسماعيل بن محمد بن أحمد الحنفي
	7000 - أبو الحسن عبد الرحيم بن قاسم بن محمد المقرئ
	7001 - وأبو عمر أحمد بن محمد بن الوراء المقرئ
	7002 - ابن كثير
	7003 - ونافع
	7004 - وأبو جعفر
	7005 - أبو سعيد الشامي الحنفي الفقيه
	7006 - وأحمد بن محمد ابن عمران الحنفي
	7007 - الحداء: [نسبة] إلى الحداء [بن ذهل بن الحارث بن ذهل بن مران بن جعفي]
	7008 - وطاهر بن محمد الحافظ
	7009 - وأحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الحداد
	7010 - الإمام ركن الدين علي بن أبي بكر المشهور بدار الحديثي القزويني
	7011 - حديدي
	7012 - الحراص: لقب أحمد بن محمد
	7013 - الحسين بن علي بن أحمد بن الحسن الحرالي
	7014 - الحرشي: [نسبة] إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
	7015 - الحرمازي: [نسبة] إلى الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم
	7016 - أبو الفتح محمد بن محمد بن علي الواعظ
	7017 - إبراهيم بن عبد الله بن المنذر
	7018 - الحزمي: [نسبة] إلى حزم جد
	7019 - الحزني: [نسبة] إلى حزن بن خفاجة
	7020 - حسام الهند: أخو تاج الدين الحنفي
	7021 - وحسام .... الكاتي
	7022 - وحسن بن أحمد بن حسن القاضي الرومي الحنفي
	7023 - صاعد
	7024 - ومحمد، ابنا عبد الله بن عبد الله الحنفيون
	7025 - أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المقرئ
	7026 - حسن بكزاده أحمد
	7027 - الفقيه الأديب أبو سهل محمد بن أحمد بن محمد من الشافعية
	7028 - حسيبي: [هو شريف محمد حسيبي جلبي ابن شيخ الإسلام أخي زاده حسين أفندي، استانبولي عمل بالقضاء
	7029 - الحسيني: إلى حسين بن علي بن أبي طالب
	7030 - وموسى بن زكريا الحنفي
	7031 - الشيخ تقي الدين أبو بكر بن محمد بن شادي الشافعي الدمشقي
	7032 - وإبراهيم بن الحسن
	7033 - والجمال محمد
	7034 - علي بن عبد الغني
	7035 - معز الدين نعمان الحنفي القاضي
	7036 - أبو المعالي سعد بن علي الوراق
	7037 - حفدة: بفتح الحاء والفاء، لقب أبي منصور محمد بن أسعد بن محمد العطاري الطوسي الواعظ الشافعي
	7038 - يحيى بن سليمان المقرئ
	7039 - وشمس الدين الحفري بالمعجمة
	7040 - أبو بكر بن محمد بن سعيد اليمني
	7041 - حفظي: [هو حفظي محمد أفندي، شاعر من أدرنة، كان من أدرنة
	7042 - ومحمد بن عبد الله بن يوسف النيسابوري
	7043 - وابن النقيب
	7044 - الحكمي: [نسبة] إلى الحكم بن سعد العشيرة من مذحج وغيره
	7045 - حكمي: [هو الملا محمد حكمي أفندي
	7046 - إبراهيم بن عمر بن إبراهيم
	7047 - أمين الدين محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن النحاس الأسدي
	7048 - وحسن بن علي بن محمد الهدلي الحافظ
	7049 - الحمال: لا يعرف رواة الحديث بالحاء المهملة إلا هارون بن عبد الله البغدادي
	7050 - أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المعروف بابن الحمامي المقرئ
	7051 - الحمامي: [هو حمامي] بن فحور بن وهب بن عمرو بن مالك السنابي وهو اسم يشبه النسبة
	7052 - والشيخ سعد الدين محمد بن مؤيد ابن أبي بكر
	7053 - الحمراني: [نسبة] إلى حمران بن أعين ومولى عثمان
	7054 - حمرويه: لقب أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم الحنفي
	7055 - الحميسي: مصغرا [نسبة] إلى حميس بن عامر بن ثعلبة من مضر
	7056 - الحميلي: مصغرا [نسبة] إلى حميل بن شيث بن إساف بن هذيم
	7057 - حم: لقب أحمد بن عصمة الصفار الحنفي
	7058 - إبراهيم بن علي
	7059 - وأحمد بن حسن بن علي
	7060 - ويحيى بن محمد
	7061 - وهرون بن مسلم
	7062 - وعبد الله بن محمد القاضي
	7063 - والحسين بن محمد
	7064 - وأخوه علي
	7065 - وجابر بن ياسين
	7066 - ومحمد بن عبيد الله
	7067 - وعلي بن أمر الله
	7068 - وابنه حسن
	7069 - الشيخ أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد المالكي
	7070 - الحنفي
	7071 - أبو عاصم
	7072 - الحنيفي
	7073 - الحني: [نسبة] إلى حن أخي قصي بن كلاب لأمه
	7074 - الحواري: لقب والد الشيخ أحمد أو كنيته بتصدير الأب
	7075 - الحوالي: [نسبة] إلى عبد الله بن حوالة الأزدي
	7076 - أولهم اسمه حمدي أفندي القسطموني
	7077 - والثاني هو قاضي العسكر مصطفى أفندي
	7078 - والثالث شاعر استانبولي وابن مصلح الدين
	7079 - الحيدري: [نسبة] إلى الشيخ قطب الدين حيدر زاده
	7080 - الحيدي: [نسبة] إلى حيدة بن معونة القشري
	7081 - حيرتي: [شاعر عثماني من واردار يكيجه سي
	7082 - ويحيى بن عبد الرحيم بن يحيى الحنفي

	[باب] الخاء [المعجمة]
	7083 - الخابطية: فرقة من المعتزلة، رأسهم أحمد بن خابط
	7084 - خاتمي: [بخاء معجمة، أبو الوفاء كركب بن كسكار الخاتمي التركي المعلم المنجم]
	7085 - عبد الله بن نمير الحنفي
	7086 - محمد بن أحمد بن عبد الله الحنفي
	7087 - الخازن: لقب محمد بن أحمد بن موسى الحنفي
	7088 - الخاشع: عرف به أبو الحسن علي بن إسمعيل بن الحسن القطان المقرئ
	7089 - وأبو مزاحم موسى بن عبيد الله المقرئ
	7090 - أولهم خاكي القسطموني
	7091 - والثاني هو يوسف خاكي أفندي
	7092 - والثالث هو خاكي جلبي
	7093 - أبو نصر الحنفي
	7094 - فخر الدين محمود وهو جد جد أبي طاهر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن علي الطاهري، من طرف الأم الرسمي الصوفي
	7095 - عبد الله بن أبي الفتح الحنفي
	7096 - وأبو علي أحمد شادان، وزير طغرلبك
	7097 - وعبيد الله ابن فضل الله
	7098 - أولهم هو صالح ختمي أفندي
	7099 - والثاني هو مصطفى ختمي بيك الأندروني، ابن السردار جعفر باشا مربي السلطان سليم الثاني
	7100 - مجد الدين محمد بن محمد بن محمد الحنفي
	7101 - وسليمان بن داود المعروف بحجاج
	7102 - الخثعمي: [نسبة] إلى خثعم بن انمار
	7103 - وكمال الدين
	7104 - وإبراهيم بن أحمد بن أحمد الحنفي
	7105 - وولده محمد
	7106 - وحفيده إبراهيم
	7107 - وأخوه أبو البشر
	7108 - الخداني: [نسبة] إلى خدان
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